


In dierbare herinnering aan 

Truus Kühlkamp-Reinink 

Op 27-11-2010 vierden wij in de 
Martinuskerk haar afscheid en legden 
daarna haar lichaam te rusten in het graf 
van haar man Job en haar zoon Joop, op het 
kerkhof te Losser. Na een arbeidzaam leven 
is onze liefhebbende moeder, grootmoeder 
en overgrootmoeder van ons heengegaan. 
We zagen het aankomen maar toch overviel 
het ons. 

In 1935 begon moeder met vader de 
boerderij aan de Denekamperdijk te 
Losser. De volgende jaren waren zeer zwaar, 
ook mede door de oorlog van 1940-1945. 
Moeder was een paar jaar alleen op de 
Boerderij . Vader moest dienen als soldaat. 
Na het einde van de oorlog kwam hij weer 
bij moeder en zijn gezin terug . In 1953 
verlieten ze de boerderij om aan de rand 
van Oldenzaal te gaan wonen . Het gezin 
was inmiddels uitgegroeid tot 10 kinderen 
en er werd nog een elfde kind in het gezin 
opgenomen. In 1979 gingen ze samen terug 
naar Losser. 

Moeder was er altijd voor haar kinderen. Ze 
was een geweldige moeder. Het was haar 
nooit te veel. Ze wilde het vooral gezellig 
maken. 
Ze hield van de natuur en was in haar vrije 
tijd ook daar te vinden . Ze was dol op het 
verzamelen van planten en bloemen om er 
een mooi bloemstukje van te maken. 
Ze heeft 23 februari dit jaar haar 100ste 
verjaardag gevierd . Ze heeft hier erg van 
genoten in hetmiddelpuntvanal haarfamilie, 
vrienden, kennissen en medebewoners. 
Ze was begaan met iedereen, en had een 
warme belangstelling. 
De laatste weken zagen we haar krachten 
afnemen. Met een bevrijdend gevoel, dat 
verder lijden haar gespaard is gebleven, 
kijken we dankbaar terug. Moeder is op 23 
november 2010 te midden van ons allen in 
alle rust ingeslapen. 

We bedanken de Directie en medewerkers 
van St.maartens-stede voor hun goede 
zorg. We zijn hun veel dank verschuldigd. 

Kinderen, 
kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 


